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Innehåll

Bakgrund
Ett utvecklat fiske i Halland

P/03

Ett utvecklat fiske i Halland är ett projekt som skapades för att i Halland upplevde både yrkesfiskare, sportfiskare och andra
fritidsfiskare att deras kunskap och verklighetsbild varken tillvaratas eller värdesätts i förvaltningen av bestånden. Med

Projektets bakgrund & mål

P/06

projektet önskade vi att fiskets upplevelser och erfarenheter skall göras hörda och vidarebefordras till relevant instans, så
som myndigheter och kommuner i Halland.

Utbildningar, möten, kurser

I beredningsgruppen för fiskefrågor i Lokalt Ledd utveckling Halland tog man fram förslag som skulle kunna bidra till
utveckling av det Halländska yrkesfisket:

P/08
Livsmedelsprogrammet

•

P/11

•
•

Fiskesamråd Halland

•

P/16
Västerhavsveckan

Projektets utformning
Projektet är uppdelat i tre mindre delprojekt.

P/20
Marknadsföring av Västerhavsveckan

P/25

Sammanfattning av vad projektet hitills har åstadkommit
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Kurser/information/studiebesök för att inspirera vattenägare till att nyttja outnyttjade vatten yrkesmässigt eller för
sportfiske.
Inspirera och öka kompentensen hos fiskeberoende företag till nya affärsidéer/produkter/diversifiering.
Fortsätta/utveckla mötesplatser för att undvika fragmentisering av intressen och snarare ena intressen, genom
olika möten om bl.a.möjlighet till regional/lokal samförvaltning och hur vi skapar bättre kunskap om den Halländska
kustnära faunan.

•
•
•

Etableringen av Västerhavsveckan i Halland,
Bygga samman aktörerna med kunskap, genom konferenser, seminarier och studiebesök under och mellan
Västerhavsveckan.
Ge underlag och kunskap för att kunna starta och etablera en marinbiologisk station i Halland.
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UTBILDNINGAR, MÖTEN, KURSER

Under projektets 4 år har projektledaren, representanter från referensgruppen och LAG, yrkesfiskare, fiskodlare och andra
som arbetar inom yrkesfisket i Halland, blivit inbjudna och medverkat på olika konferenser, möten, fortbildnings och
informationsmöten som bidragit till nätverkande, samarbete och fortbildning och framåtsyftande arbete inom de blå
näringarna. Representanterna har kunnat delta på både fysiska och digitala möten. Den senare delen av projekttiden
dominerades av digitala möten och konferenser på grund av Corona-situationen. Projektet har hitills möjliggjort för
deltagare att närvara på bland annat säkerhetskurser, vattenbrukskonferenser, yrkesfiskekonferenser,
informationsseminarier och möten arrangerade av HAV samt jordbruksverket med mera.
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LIVSMEDELSPROGRAMMET

Projektledaren har på referensgruppens uppmaning engagerat sig i styrgruppen för livsmedelsprogrammet i Halland.
Region Halland arbetade tillsammans med Länsstyrelsen och Lokalt Ledd Utveckling Halland för att råvarorna från hav och
sjö skall få en större plats i livsmedelsprogrammet för Halland. Projektet ville att Livsmedelsprogrammet i Halland skulle få
en tydligare koppling till fisket och de blå näringarna i Halland. För att stärka detta bildades undergruppen ”Mer Halländska
råvaror och förädling”.
Den arbetar mot att främja användandet av lokalt producerade råvaror i Halland, och fisket är en del av detta. Det
bestämdes att ett av Livsmedelsprogrammets årliga möten skulle ha fokus på de blå näringarna. Projektet har varit
behjälplig för planeringsgruppen för evenemanget med input och idéer om hur vi kan lyfta de blå näringarna i Halland, och
vilka goda exempel man kan visa på. Projektet var senare även med i processen av framtagningen av det nya
Livsmedelsprogrammet i Halland, där det bevakat de blå näringarnas intressen.
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FISKESAMRÅD HALLAND

Det uppkom en önskan från flera håll att forma ett forum där frågor såsom planfrågor, remisser och andra
saker som rörde yrkesfisket skulle kunna diskuteras. Yrkesfisket hade en önskan om att kunna förklara för
politiker och tjänstemän vilka effekter olika beslut har för deras yrkesverksamhet.
På initiativ av HKPO och Varbergs kommun började arbetet med att bilda ett fiskesamråd i Halland.
Fiskesamrådets syfte är att lyfte och informera om de aktuella frågor som rör det Halländska yrkesfisket.
En viktig uppgift för forumet är att engagera politiker och tjänstemän som tar beslut som rör yrkesfisket.
Yrkesfisket är för många en främmande värld, och flera av de viktiga beslut som tas i kommunen kan i
vissa fall komma att påverka yrkesfisket. Det är därför viktigt att gruppen ger politiker och beslutsfattare
i Halland möjligheten att delta på fiskesamrådet för att få möjligheten att diskutera eventuella beslut och
frågor som på olika sätt rör yrkesfisket i Halland.
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Projektledaren har enligt önskan från ”Ett utvecklat fiske i Kattegatts” referensgrupp samt inblandade i
Fiskesamrådet kunna ta en assisterande och drivande roll i uppstarten av Fiskesamråd Halland, tillsammans
med Länsstyrelsen och HKPO. En av uppgifterna var att informera kommunerna och Fiskesamrådet, och få
dem engagerade genom en representant från varje kommun. I fiskesamrådet finns nu fyra av fem
kustkommuner i Halland representerade. Genom arbetet med fiskesamrådet har vi kunnat påtala för
kommunerna den stora fördelen av en nära kommunikation, angående planbestämmelser, remisser och
andra. De parter som deltar på Fiskesamrådet är representanter från kustkommunerna, Lokalt Ledd
Utveckling Halland, Region Halland, Länsstyrelsen i Halland, SLU, HKPO och HAV.
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VÄSTERHAVSVECKAN
Under fyra år har projektet arrangerat Västerhavsveckan. Sammanlagt så har över 50 stycken olika aktörer
engagerat sig med att arrangera aktiviteter under Västerhavsveckan. De aktörer som har medverkat är bland
annat föreningar, organisationer, högskolor, museer, företag och privatpersoner.
Alla medverkande har arbetat med ett stort engagemang inför Västerhavsveckans syfte, som är att lyfta värdet
av vår kust samtidigt som man uppmärksammar de miljömässiga utmaningar Västerhavet står inför.
Under Västerhavsveckan kunde man bland annat prova på magnetfiske, snorkla och undersöka havets djur,
städa stränder, fiska krabbor, delta i sandslottstävlingar, uppleva kustnära natur, lära sig om spökgarn, gå på
tipspromenad, prova på artfiske, besöka båtmuséer och mycket annat. Förutom de fysiska aktiviteterna kunde
man via hemsidan hitta ett antal aktiviteter att utforska på egen hand.
De uppskattade besöksantalen har skiftat från 600 till 3000 stycken besökare per år. De mindre besöksantalen
blev resultatet av Corona-epidemin, då flera aktörer valde att inte arrangera något på grund av osäkerhet inför
eventuella restriktioner. Projektet valde då att fokusera på aktiviteter som man kunde göra själv och vid den
tidpunkt man själv önskade. Detta för att inte orsaka samlingar av människor och riskera en ökad
smittspridning. Under denna perioden utvecklade vi en flik på hemsidan som heter ”på egen hand”. Där
samlade vi information och material till aktiviteter man kunde göra själv.
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MARKNADSFÖRING AV
VÄSTERHVSVECKAN

Inför Västerhavsveckan har projektet arbetat med att nå ut till allmänheten via Lokalt Ledd utvecklings
sociala medier, annonser i tidningar, samarbete med destinationskontor och kommunernas
turistinformationer.
Till våra medverkande aktörer har vi skickat ut flyers, affischunderlag och bilder, loggor och annat
grafiskt material i olika utföranden, såsom färdiga motiv anpassade för Facebook och Instagram-inlägg.
Detta för att aktörerna själva skall kunna anpassa och använda sig av det material som de själva
föredrar att använda. Vi har även kontaktat och skickat ut information om aktiviteterna samt grafiskt
material till de halländska kustkommunernas kommunikatörer, så att de i sin tur skall kunna sprida dem
via sina sociala medier.
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Under projektets sista år anställde LLUH under augusti månad en sommaranställd kommunikatör, som
arbetade med kommunikationen via Lokalt Ledd Utvecklings sociala medier. Projektet kunde under den här
tiden använda kommunikatören till att filma under Västerhavsveckan. Innan och under Västerhavsveckan
besökte projektledaren och kommunikatören huvuddelen av de medverkande aktörerna. Enligt flertalet
aktörer var detta ett mycket uppskattat inslag. Vid besöken spelades filmer in om aktörerna och deras
aktiviteter. Dessa delades sedan på sociala medier under hela Västerhavsveckan. Västerhavsveckan har
under åren som gått fått publicitet ibland annat lokala dagstidningar, P4 Radio Halland samt aktuellt och rapport.
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SAMMANFATTNING AV VAD PROJEKTET
HITINTILLS HAR ÅSTADKOMMIT
Genom projektet så har yrkesfiskets röst kunnat lyftas i planering och utvecklingssammanhang i regionen och
kommunerna. Genom det bildade Fiskesamråd Halland som har representanter från kommunerna och regionen,
får representanterna en möjlighet till insyn i yrkesfiskets förutsättningar på Hallandskusten. Samtidigt finns det där
en möjlighet till dialog mellan parterna och utbyte av relevant information som rör Halland och yrkesfisket. Genom
nätverkande och informationsspridning, så har projektet ökat vetskapen om att det finns ett samarbetsforum för
fiskefrågor i Halland. Projektet har blivit kontaktat av flera personer som är intresserade av fiskeforumet, eller är
intresserade av samarbeten.
Projektet har arbetat med att arrangera Västerhavsveckan, och för att Västerhavsveckan skall bli ett
återkommande event i Halland. Samtal har förts med Region Halland, och de arbetar nu för en form där
Västerhavsveckan kan bli ett återkommande inslag i Halland.
Projektet har arrangerat och erbjudit representanter från referensgruppen och LAG, yrkesfiskare, fiskodlare och
andra som arbetar inom yrkesfisket i Halland deltagande på konferenser, möten, fortbildnings och
informationsmöten. Detta har bidragit till nätverkande, samarbete och fortbildning och framåtsyftande arbete inom
de blå näringarna.
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Arbetet i projektet har även bidragit till ett ökat fokus på halländska marina råvaror, genom sitt deltagande i
arbetet med det halländska livsmedelsprogrammet. Projektet har varit med i framtagandet av det nya
Livsmedelsprogrammet, samt uppstarten av undergruppen mer halländska råvaror och förädling.
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